
П’ЯТА СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проєкт

Р І Ш Е Н Н Я

від                               2021 року                                                                         № ____

с. Дмитрівка

Про затвердження у новій редакції 
Програми «Безпечне село» на 2020 – 2021 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію», 
статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою зниження ймовірності реалізації 
загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого 

характеру, Дмитрівська сільська рада 

вирішила:

1. Затвердити у новій редакції Програму «Безпечне село» на 2020 – 2021 роки 

(додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність Програму «Безпечне село» на 2020 – 

2021 роки, затверджену рішенням Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 

року №20.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного 

розвитку сіл громади.
 

Дмитрівський сільський голова                                               Н.СТИРКУЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Дмитрівської сільської ради 

від _____________ 2021 року №____

ПРОГРАМА
«Безпечне село» на 2020 – 2021 роки

с.Дмитрівка



ПАСПОРТ 

Програми «Безпечне село» на 2020 – 2021 роки 

1 Ініціатор розроблення Програми Кропивницьке районне управління 

поліції ГУНП в Кіровоградській 

області, виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради

2 Розробник Програми Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності апарату Дмитрівської 
сільської ради

3 Відповідальні виконавці Програми: Кропивницьке районне управління 

поліції ГУНП в Кіровоградській 

області, виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради, відділ 

бухгалтерського обліку та звітності 
апарату Дмитрівської сільської ради

4 Терміни реалізації Програми 2020 – 2021 роки
5 Перелік джерел фінансування, які 

беруть участь у виконанні 
Програми

Бюджет Дмитрівської сільської 
територіальної громади, інші джерела 

фінансування не заборонені 
законодавством

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми за кошти бюджету 

Дмитрівської сільської 
територіальної громади

211,106 тис. грн.



ПРОГРАМА
«Безпечне село» на 2020-2021 роки

І. Загальні положення
1.1. Сфера застосування програми «Безпечне село» на 2020-2021 роки 

Дмитрівської сільської ради (далі – БС Дмитрівської сільської ради) повинна 

відповідати завданням, функціям і повноваженням органів місцевого 

самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, Національної поліції, 
адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативних штабів тощо, 
щодо попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, 
терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичного й 

протикримінального захисту, убезпечення й правопорядку. 
1.2. Призначення програми БС Дмитрівської сільської ради: надання 

поточної інформації про стан захищеності об’єктів захисту службам органів 

місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, 
Національної поліції і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей (у 

межах їх компетенції) і забезпечення аналітичної й управлінської діяльності 
органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, 
Національної поліції і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, 
оперативних штабів в рамках вирішення ними завдань по протидії загрозам 

природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру; 
забезпечення інформаційної взаємодії органів місцевого самоврядування, 
територіальних органів виконавчої влади, Національної поліції і адміністрацій 

об’єктів з масовим перебуванням людей і оперативних штабів при виконанні 
спільних завдань із метою безпеки життєдіяльності населення. 

1.3. БС Дмитрівської сільської ради націлено на забезпечення роботи 

Поліцейської станції  з поліцейськими офіцерами громади Кропивницького 

районного управління поліції ГУ НП в Кіровоградській області та розроблені у 

відповідності до статей 26, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Наказу №650 від 28 липня 2017 року «Про затвердження Інструкції з 
організації діяльності дільничних офіцерів поліції». 

1.4. БС Дмитрівської сільської ради, як комплексна система безпеки 

життєдіяльності сільської ради, створюється на об’єктах захисту та критично 

важливих об’єктах громади, а також при проведенні суспільно-політичних 

(спортивних, культурно-масових та інших) заходів для інформаційно-
аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень і організації 
ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування, територіальними 

органами виконавчої влади, Національною поліцією й посадовими особами 

адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, антитерористичних 

комісій і оперативних штабів в інтересах попередження, припинення й ліквідації 
кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного 

характеру, антитерористичної захищеності й протикримінального захисту, 
убезпечення й правопорядку. 

1.5. Одним з найважливіших завдань Програми БС Дмитрівської сільської 
ради – це підтримка роботи Поліцейської станції, утримання службових 

автомобілів, що належать ГУНП в Кіровоградській області, які задіяні   для 

оперативного виконання своїх обов’язків поліцейськими офіцерами громади 

Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області. 



ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності 
її розв’язання програмним методом

2.1. Враховуючи кількість злочинів, які скоюються в громадських місцях та з 
метою підвищення ефективності роботи Національної поліції щодо забезпечення 

громадського правопорядку на території громади, профілактики злочинності, 
боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян громади та 

посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім 

формам злочинності в інтересах територіальної громади. Для безпеки громади, 
моніторингу, контролю, керування та оперативного реагування на надзвичайні 
події, необхідно здійснювати підтримку функціонування Поліцейської станції 
Дмитрівської сільської ради. 

ІІІ. Мета програми

Метою створення програми БС Дмитрівської сільської ради є забезпечення 

об’єктів захисту та критично важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності 
реалізації загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й 

іншого характеру за рахунок фінансової підтримки, функціонування Поліцейської 
станції Дмитрівської сільської ради. 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

4.1. Впровадження БС Дмитрівської сільської ради на території громади, де 

знаходяться об’єкти з масовим перебуванням людей, а також критично важливі 
об’єкти, підвищить рівень забезпечення прийняття управлінських рішень і 
організації ефективної взаємодії між територіальними органами виконавчої влади, 
Національною поліцією і адміністраціями об’єктів з масовим перебуванням 

людей, антитерористичними комісіями й оперативними штабами в інтересах 

попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, 
терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної 
захищеності й протикримінального захисту, убезпечення й правопорядку і 
повинне дозволити: забезпечити безпеку життєдіяльності об’єктів захисту, 
інфраструктури територіальної громади і мігруючого населення; забезпечити 

підвищення ефективності керування в громаді безпеки життєдіяльності 
населення; підвищити ефективність контролю над об’єктами з масовим 

перебуванням людей, а також критично важливими об’єктами; підвищити 

ефективність вирішення завдань органами місцевого самоврядування, 
територіальними органами виконавчої влади, а також адміністрацією об’єктів з 
масовим перебуванням людей, антитерористичними комісіями, оперативними 

штабами по захисту від загроз природного, техногенного, кримінального, 
терористичного й іншого характеру; підвищити ефективність заходів щодо 

ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф; зменшити кількість 

людей, що постраждали в надзвичайних ситуаціях, при пожежах, на водних 

об’єктах і т.д. 
4.2. Реалізація цієї програми дозволить покращити охорону громадського 

порядку в громаді, здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати 

скоєння злочинів. 



4.3. Впровадження БС Дмитрівської сільської ради значно підвищить 

оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить кількість розкритих 

злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів, як пограбування, розбійні 
напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення 

правил дорожнього руху. 
4.4. В разі виникнення аварій або ситуацій на дорогах Дмитрівської сільської 

громади, які можуть зашкодити життю та здоров'ю громадян, для розкриття 

злочинів та для отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події, 
поліцейські офіцери громади Кропивницького районного управління поліції 
ГУНП в Кіровоградській області використовують за потребою службові 
автомобілі, що належать ГУНП в Кіровоградській області. 

V. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми «Безпечне село» на 

2020-2021 роки

№ 

з/п
Найменування заходу Сума,

тис.грн 

на 

2020рік

Відповідальні за 

виконання Програми

1 З метою підвищення якості та 

оперативного реагування на 

кримінальні правопорушення 

та звернення громадян на  

проведення поточного ремонту 

та технічного обслуговування 

службових автомобілів, що 

закріплені за поліцейськими 

офіцерами громади 

Кропивницького районного 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області,які 
обслуговують територію 

Дмитрівської сільської ради

10,0 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності апарату 

Дмитрівської сільської 
ради,
Кропивницьке районне 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області

2 З метою належного утримання 

службових автомобілів, що 

закріплені за поліцейськими 

офіцерами громади 

Кропивницького районного 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області, 
задіяних для оперативного 

виконання функціональних 

обов’язків на придбання  

автозапчастин, комплектуючих 

та аксесуарів для службового 

автотранспорту

11,2 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності апарату 

Дмитрівської сільської 
ради,
Кропивницьке районне 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області

3 З метою покращення охорони 

порядку в громаді здійснення 

профілактики правопорушень 

175,8 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності апарату 

Дмитрівської сільської 



та попередження скоєння 

злочинів на придбання  

дизельного палива для 

службових автомобілів, що 

закріплені за поліцейськими 

офіцерами громади 

Кропивницького районного 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області, які 
обслуговують територію 

Дмитрівської сільської ради

ради,
Кропивницьке районне 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області

4 З метою покращення 

матеріально технічного 

забезпечення, на придбання  

паперу формату А4 та 

канцелярських товарів для 

поліцейськими офіцерами 

громади Кропивницького 

районного управління поліції 
ГУНП в Кіровоградській 

області Поліцейської станції 
Дмитрівської сільської ради

3,0 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності апарату 

Дмитрівської сільської 
ради,
Кропивницьке районне 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області

ВСЬОГО на 2020рік: 200,0

№ 

з/п
Найменування заходу Сума,

тис.грн 

на 

2021рік

Відповідальні за 

виконання Програми

1 З метою підвищення якості та 

оперативного реагування на 

кримінальні правопорушення 

та звернення громадян на  

проведення поточного ремонту 

та технічного обслуговування 

службових автомобілів, що 

закріплені за поліцейськими 

офіцерами громади 

Кропивницького районного 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області, які 
обслуговують територію 

Дмитрівської сільської ради

10,106 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності апарату 

Дмитрівської сільської 
ради,
Кропивницьке районне 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області

2 З метою належного утримання 

службових автомобілів, що 

закріплені за поліцейськими 

офіцерами громади 

Кропивницького районного 

управління поліції ГУНП в 

1,0 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності апарату 

Дмитрівської сільської 
ради,
Кропивницьке районне 

управління поліції ГУНП в 



Кіровоградській області, 
задіяних для оперативного 

виконання функціональних 

обов’язків на придбання  

комплектуючих для 

службового автотранспорту.

Кіровоградській області

ВСЬОГО на 2021рік: 11,106

VІ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми, 
визначення їх ефективності

Показники затрат: 
- витрати на матеріально-технічне забезпечення поліцейських офіцерів громади 

Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області 
Поліцейської станції Дмитрівської сільської ради (211,106 тис. грн.); 

Показники якості: 
- відсоток поліпшення криміногенної ситуації в громаді до відповідних періодів 

минулих років; 
- відсоток збільшення довіри громадян до поліцейських в громаді. 

VІІ. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми, що проводяться у 2020 - 2021 роках за 

рахунок коштів бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади складає 
211,106 тисяч гривень.

VІІI. Строки та етапи виконання Програми

Термін реалізації програми – 2020-2021 роки. Програма передбачає заходи, 
спрямовані на підвищення ефективності роботи поліцейських офіцерів громади 

Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області 
щодо забезпечення громадського правопорядку на території Дмитрівської 
територіальної громади, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони 

прав, свобод і законних інтересів громадян громади та посилення взаємодії з 
органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в 

інтересах територіальної громади. 

IX. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ 

бухгалтерського обліку та звітності, Поліцейська станція Дмитрівської сільської 
ради та Кропивницьке районне управління поліції ГУНП в Кіровоградській 

області.

_______________________


